OBCHODY JUBILEUSZU 600-LECIA
PRYMASOSTWA W POLSCE
„Nie tyle wspominamy historię dla historii i zanurzamy się w dziedzictwo, by się nim
rozkoszować, ale by uzyskać nowy impuls do szukania dróg ewangelizowania i docierania z
przesłaniem Ewangelii do współczesnego świata” – tak ideę jubileuszu 600-lecia
prymasostwa w Polsce wyjaśnił abp Wojciech Polak, który jako 59 hierarcha w historii
Ojczyzny piastuje tę godność. Jak wyjaśnił, wybrane daty całorocznych uroczystości – od 23
kwietnia 2017 roku do 23 kwietnia 2018 roku, są nawiązaniem do początków prymasostwa,
do roku 1417 r., kiedy podczas Soboru w Konstancji godność ta została powierzona abp.
Mikołajowi Trąbie. Są również ukłonem w stronę tych, którzy początki polskiego
prymasostwa upatrują w 1418 roku.
Metropolita gnieźnieński wskazał także na obecną rolę Prymasa Polski, nawiązując przy tym
do listu Ojca Świętego Franciszka z okazji jubileuszu, w którym papież nie tylko przywołuje
historyczną rolę posługi Prymasa i jej znaczenie w perspektywie międzynarodowej, ale także
nakreśla kształt tej misji we współczesnym Kościele. Ważnym zadaniem Prymasa jest tu
dbanie o aktualność historycznego dziedzictwa prymasów „w szerszym kontekście
zjednoczonej Europy”, jak również „rozeznawanie nowych wyzwań i szukanie nowych
sposobów docierania z ewangelicznym przesłaniem do współczesnego świata”.
Mówiąc dalej o roli Prymasa w tym pierwszym kontekście, abp Polak odwołał się do tradycji
Zjazdów Gnieźnieńskich, które są praktyczną realizacją tej misji. Podkreślił duży wkład
swego poprzednika abp. Henryka Muszyńskiego i pożegnanego wczoraj abp. Jeremiasza, w
rozwój tych spotkań. Przypomniał też o „braterskim zaproszeniu”, z jakim zwrócił się z okazji
jubileuszu do prymasów Europy. Zostało one wysłane m.in. do Pragi, Budapesztu, Salzburga,
Lyonu, Toledo, Brukseli, Dublina oraz Armagh. W uroczystościach 23 kwietnia weźmie
udział ostatecznie czterech prymasów z zagranicy.
Obchody, przygotowywane od 2014 roku będą promowane poprzez postacie dwóch
Prymasów: abp. Mikołaja Trąby i abp. Ignacego Krasickiego. Do nazwiska pierwszego
Prymasa Polski nawiązuje logo jubileuszu, w które wpisana jest trąbka. Z kolei z postacią
Prymasa Krasickiego, znanego wielbiciela słodkości, związany będzie okolicznościowy
Festiwal Czekolady dedykowany najmłodszym. Na wzór obchodów 1050-lecia Chrztu Polski
także i przy tej okazji zostanie przeprowadzony konkurs teatralny dla uczniów polskich szkół.
Gniezno jest jedynym miastem na świecie, w którym mieszka i włącza się w życie Kościoła
trzech Prymasów: abp Wojciech Polak oraz dwóch prymasów-seniorów abp Henryk
Muszyński i abp Józef Kowalczyk.
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zachęca do odwiedzenia wystawy „Primas Poloniae”,
na której zaprezentowane zostaną eksponaty związane z historią prymasostwa w Polsce m.in.
rzadko prezentowany Złoty Kodeks Gnieźnieński, pektorał zwany „krzyżem wygnańców”,
który nosili m.in. kard. Ledóchowski i kard. Wyszyński oraz liczne dokumenty. Ekspozycja
podzielona została na sześć paneli tematycznych.
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